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Risto Dufva: kulttuuri on joukkuepeli!
Ei jääkiekkoilijakaan elä pelkällä pastalla – vastakkainasettelujen aika on ohi! Mikkelin Jukureiden
päävalmentaja Risto Dufva ja galleristi Ari Hänninen kertoivat, millaista yhdessä tekemistä galleria ja
Jukurit ovat saaneet aikaan. —Tää on homman suola, kun vaan tehdään asioita yhdessä, kuvaa Ari
Hänninen.
Risto Dufva kuvaili yhdessä tekemistä jääkiekkovertauksin teemasta Kuka vastaa kulttuurista, jonka
järjestivät Etelä-Savon maakuntaliitto, ELY-keskus, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Mikkelin kaupunki: —Jokainen meistä tarvitsee joukkueita, joilla toteuttaa itseään. Rajoja pitää koetella, vaikka kaikki
tekeminen ei olekaan kannattavaa. On ihan sama, mitä teet, välineet ovat vain erilaisia. Sekä urheilussa että missä tahansa tekemisessä luomisen työ on ikään kuin pakko! Se on kaunista ja vie elämää eteenpäin.
SOTE ja maakuntauudistus vaikuttavat Etelä-Savossa kulttuurin rooliin ja siihen, kuka oikeastaan
kulttuuriasioista vastaa. Seminaarin tarkoituksena oli keskustella kulttuurin asemasta maakunnassamme ja luoda uusia toimintatapoja yli hallinnon rajojen ja usuttaa yhteen eri suunnista kulttuuria
lähestyviä teknisestä toimesta, sosiaali- ja terveystoimesta, yleishallinnosta ja sivistystoimesta. Risto
Dufva sanoikin, että kyse on pelon voittamisesta: —Astu ulos ruudusta epämukavalle alueelle, paljasta itsesi! Rajoja pitää koetella. Kyse on rohkeudesta, heittäytymisestä, ja vesilasin pitää läikkyä.
Jukurit haluaa liikuttaa mieltä, peli on näytelmä, ei sen kummempaa.
Risto Dufva haki puheenvuorossaan Ari Hännisen kanssa yhdessä sitä, mistä identiteetti muodostuu:
—Kyse on tarinan ja totuuden leikkauskohdasta ja siitä, kuinka hyvin nämä ovat päällekkäin. Meillä
ottelutuote on olemassa yleisön takia, toinen on joukkueen ryhmäytyminen. Siinä urheilijat voittavat
pelkoja ensin ryhmän sisässä, vasta sitten mennään yleisön eteen. Tämähän on itsensä munaamisen ja paljastamisen metodi, joka on yhdessä tekemisen olennainen juttu!
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Jukurien pääkoutsi totesi vielä: —Jos halutaan saada luovaa aikaan, pitää reagointitavan muuttua.
Arvo on sinänsä yrittämisessä eteenpäin, ei niinkään tuloksessa. Ja laumasta löytyy turva.
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